ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 2016 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Η Ι.Κ. Ρόδου, στα πλαίσια των Ημερών Μνήμης για τον εκτοπισμό των Εβραίων της Ρόδου
και της Κω πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων στις 23 & 24.7.2016.

Το Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016, παρουσιάστηκε μία μοναδική παράσταση από το
συγκρότημα παραδοσιακών χορών του Δήμου της Χάιφα, «Halleluya Dance Group», στο
Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου &quot;Μελίνα Μερκούρη&quot;. Το χορευτικό αυτό
συγκρότημα αποτελείται από χορευτές που είναι φοιτητές και βετεράνοι χορευτές. Η
παράσταση μετέδωσε την πλούσια λαογραφία του ισραηλινού κοινωνικού ιστού μαζί με
χαρακτηριστικά του σύγχρονου ισραηλινού χορού. Φιλικά συμμετείχε και η

Σχολή Ελληνικών Λαϊκών Χορών του Βαγγέλη Τζέλλου, παρουσιάζοντας χορούς από τον
εθνικό μας πλούτο. Η παράσταση έγινε με την ευγενική χορηγία της Αεροπορικής Εταιρείας
Αρκίας, του Καζίνο Ρόδου και του ξενοδοχείου Ιβίσκος.

Το πρωί της Κυριακής 24.7.2016, έγινε επιμνημόσυνη δέηση στη Συναγωγή της Ρόδου από
τον Ραββίνο Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν και ακολούθησε το άναμμα των κεριών στη μνήμη
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη συνέχεια έγιναν χαιρετισμοί από τους
εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη Δήμου Ροδίων και τον πρόεδρο του
ΚΙΣΕ κ. Μωυσή Κωνσταντίνη. Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης έγινε από την εκπρόσωπο
της Β’ Γενιάς Απογόνων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος κα Γκρατσιέλα Μπουρλά, η οποία
αναφέρθηκε στις προσωπικές τις εμπειρίες και τα βιώματά της ως παιδί επιζώντων του
Ολοκαυτώματος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Ολοκαυτώματος, στην
Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων.
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Το βράδυ της Κυριακής, στον θερινό κινηματογράφο «Ρόδον»προβλήθηκε η
πολυβραβευμένη ταινία «Ο Γιος του Σαούλ», που θιγεί πτυχές ανθρώπινης τραγωδίας της
ιστορίας του Ολοκαυτώματος.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του ξενοδοχείου Bellevue Suites και την
υποστήριξη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού Ρόδου.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Ηλίας Ζωγραφίδης,
ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, εκπρόσωποι
θρησκευτικών Αρχών, πρόεδροι Εβραϊκών Κοινοτήτων και Οργανισμών και πλήθος
ομοθρήσκων από το εξωτερικό.
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